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 مقدمه
رخ14، 2005و2004هاي سالرد اين حمالت تعداددر. داد حمله تروريستي در لبنان

و زيادي از چن جمله برخي مقامات سياسي لبنان ازتني و شهروندان لبناني روزنامهد نگاران

و شد كشته شدند  2005 فوريه سال14در. به برخي اماكن عمومي نيزخسارات شديدي وارد

به كشته شدن1نيز يك حمله تروريستي مهم در آن كشور واقع شد  نفر از جمله نخست23 كه

حملهدو2007بعد ازآن نيز در سال.شد منجرحريري رفيق-وزير سابق اين كشور

كه تروريستي ديگر رخ رفيق بعد از ترور. اند حمله تروريستي بالغ شده17مجموع به در داد

 را براي تحقيق در2اي، كميسيوني شوراي امنيت سازمان ملل ابتدا با صدور قطعنامه،حريري

هفتم براساس فصل 2007دربنا به درخواست دولت لبنان سپس،.مورد اين حادثه تعيين كرد

ي براساس قطعنامه فوق دادگاه3.را تصويب كرد)2007(1757منشورملل متحد، قطعنامه 

به قتل نخستبه منظور تعقيب مرتكبان انفجار تروريستي منجرHybrid court4)(مختلط

مي وزيرسابق لبنان دو. شودتشكيل همراه بود؛ موافقتنامه سند ديگر نيز به انضمام قطعنامه

وتاسيس دادگاه از( اساسنامه دادگاه ويژه لبنانو5سازمان ملل متحد ويژه لبنان بين دولت لبنان

به بعد دادگاه ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصميم بر اساس فصل هفتم منشور،). اين

 
رخ.1 در.داد تاثير فراواني در حيات سياسي لبنان به همراه داشته است اين  هنـوز) 2008(زمان نوشتن اين مقاله به طوري كه

واوضاع سي .همچنان پرآشوب است اسي لبنان به ثبات نرسيده است

در) 2005(1595المللي از سوي شوراي امنيت براساس قطعنامه يك كميسيون تحقيق مستقل بين.2  قتـل مـورد براي تحقيق

و قطعنامه. رفيق حريري تشكيل شد در هاي بعدي اختيارات كميسيون را گسترش دادند رابطـه بـا از كميسيون خواسته شد تـا

و17 .تخصصي بدهد پرونده ديگر به مقامات لبناني مشورت فني

مي.3 درشود شوراي امنيت سازمان ملل متحد قبل از آن نيز قطعنامه يادآوري  خـصوص بحـران لبنـان صـادر هاي متعددي را

 S/PRST/2005/4, SC Res. 1595 (2005), S/PRST/2005/22, SC Res. 1636 (2005), SC: كـرده بـود
Res. 1644 (2005), SC Res. 1664 (2006), Res. 1686 (2006), S/PRST/2006/46, SC Res. 1748 

(2007), SC Res. 1757 (2007), S/PRST/2007/18 and S/PRST/2007/21. 
ومورد قطعنامه براي اطالع بيشتر در رگزارش ها :ك.هاي كميسيون تحقيق سازمان ملل متحد

-ch.org/en/international/tribunal-special-international-pour-le-liban/documents.htm. 
http://www.trial 

وكه تركيبي از حقوق كيفري بين هائي هستند دادگاه هاي مختلط، دادگاه.4 و المللي از قـضات حقوق داخلي را اعمـال نمـوده

و  مي داخلي و كوزوو، هاي مختلط در حال حاضردر دادگاه.دشونخارجي تشكيل در تيمـور شـرقي حـال فعاليـت سـيرالئون

 شـماره، سـال چهـارم،هاي حقوقي مجله انديشه. بررسي مشروعيت دادگاه خاص عراق،)1385(حدادي، مهدي:ك.ر.هستند

.چاپ اول1386.ي ميزانبنياد حقوق: تهران.ترجمه حسين شريفي طراز كوهي. حقوق بشر. كريستيان؛ تاموشات،11

5.Agreement between the United Nations and the Lebanese Republic 
 قابـل مـتن موافقتنامـه در آدرس زيـر. بين دولت لبنان وسازمان ملل متحد منعقـد گرديـد 2007 فوريه6تاريخ موافقتنامه در

:مطالعه است

http://www.sc-sl.org/scsl-agreement.html 
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كه از تصويب االجرا شده است، الزم2007 ژوئن10گرفت اساسنامه دادگاه ويژه لبنان را

.نمايد

 را پيرو)Special  Tribunal for Lebanon(امنيت سازمان ملل متحد، دادگاه ويژه لبنان شوراي

و موافقتنامه  سازمان ملل متحد منعقد گرديد، تاسـيس كـرد كـه بـه نظـر اي كه بين دولت لبنان

و مي .)Fassbender ,1091١,2007(كامبوج پيروي كرده است رسد از الگوي دادگاه ويژه سيرالئون

و در دادگاه ويژه سيرالئون نيز براساس موافقتنامه بين دولت سيرالئون 16سـازمان ملـل متحـد

سوي دولت لبنان بـه اقدام اوليه براي تاسيس دادگاه ويژه از1. ده استش تاسيس 2000ژانويه

المللي تاسيس يك دادگاه بين خصوص از شوراي امنيت در20052 دسامبر13 عمل آمد كه در 

كه مسول تـرور رفيـق حريـري نخـست وزيـر هـستند در خواست كمك كرد تا همه كساني را

و.محاكمه كند  همكـاري قلمـرو براساس اين درخواست، شوراي امنيت از دبير كل چگـونگي

به دولت لبنـان را استفـساركرد بين  دبيـر كـل سـازمان ملـل متحـد ايجـاد دادگـاه. المللي الزم

تن بين به و المللي را المللي باعـث بينمعتقد بود كه تشكيل يك دادگاه صرفاً هائي كافي ندانست

درمي .مقابل اجراي عدالت احساس مسوليت ننمايد شود دولت لبنان

كه تاسيس يك دادگـاه مخـتلط  بهتـرين پاسـخ بـه3دبيركل سازمان ملل متحد نتيجه گرفت

و درمسوليت بين درخواست دولت لبنان ميمورد اين المللي :دبيركل اضافه كرد. باشدپرونده

المللـي سال گذشته بر ايجاد انواع متفاوت دادگاه بـين13رويه عملي سازمان ملل متحد در

كه بر اساس قطعنامه شوراي امنيت تاسيس شده يا براساس اساسنامه يا بـه. بوده است  دادگاهي

و   از تاسـيس دادگـاه منتفـعاًكـشورهائي كـه مـستقيم موجب موافقتنامه بين سازمان ملل متحد

و بعد4.شدندمي دولت لبنـان، بهتـرين راه ايجـاد يـك از بحث فراوان بين سازمان ملل متحد

و .سازمان ملل متحد تعيين گرديد ديوان از طريق انعقاد موافقتنامه بين دولت لبنان

1. Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra-Leone, 
S/2000/915, 10, 4 October 2000.  

: نخست وزير لبنان خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد در آدرس زير2005 دسامبر13 نگاه كنيد به نامه مورخ  .2
trial.www://http-le-pour-international-special-tribunal/international/en/org.ch-

liban/documents.htm 
در.3 رهاي كيفري بين مورد دادگاه براي مطالعه بيشتر حسين پيران. الملليحقوق كيفري بين. كسسه، آنتونيو:ك.المللي مختلط

.428ص.1387. چاپ اول. انتشارات جنگل: هرانت). مترجمان( سايرينو

و المللي به دادگاه هاي بين هاي موجود، نسل اول دادگاه بندي بر اساس تقسيم.4 مي هاي نورنبرگ نـسل دوم. شودتوكيو اطالق

ميها شامل دادگاه اين دادگاه  و هاي مخـتلط اصطالح نسل سوم به دادگاه. باشدهاي يوگسالوي سابق ورواندا  اختـصاص يافتـه

سادات:ك.اين موردردر.المللي شناخته مي شود هاي بين المللي به اعتقاد برخي به عنوان نسل چهارم دادگاه دادگاه كيفري بين

و: تهران. گذاري شوراي امنيت صالحيت قانون.ميداني، حسين  .1384چـاپ اول،. انتشارات وزارت امور خارجه مركز چاپ

. به بعد128

See also: Report of the Secretary- General on the establishment of a special Court for Sierra 
Leone, 4 October 2000, UN Doc.S/2000/915. 
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ساو)2007(1757رغم تصويب قطعنامه علي و انعقاد موافقتنامه بين دولت زمان ملل متحد

و  شرايط قانوني مصرح در قطعنامه صورت عملي همچنين تصويب اساسنامه دادگاه ويژه، لبنان

و  زيـرا اجرائـي شـدن موافقتنامـه. تاسيس دادگاه ويژه با موانعي روبرو گرديـدبه خود نگرفت

به امضاء رئيس جمهور   سياسـي، بـه دليـل اختالفـات. تصويب پارلمان گرديـده بـودو1منوط

واز- اميل لحود-رئيس جمهور وقت و امضاي آن خودداري  پارلمان نيزآن را تصويب ننمـود

االجـرا شـدن موافقتنامه، تـاريخ الزم19مادهدر. تشكيل دادگاه ويژه را با چالش مواجه ساخت

و  از شروع به كار موافقتنامه ت اعالم كتبـي دولـت لبنـان مبنـي برطـي تـشريفا دادگاه ويژه بعد

 مشاور حقـوقي سـازمان 2006 نوامبر20در. قانوني براساس حقوق داخلي لبنان معين شده بود

به شوراي امنيت اعالم داشت اقدامات قانوني براي انعقاد موافقتنامه، كامل نامه ملل متحد در اي

با اين حال، شوراي امنيت متعقد بود كـه چـون قطعنامـه براسـاس فـصل هفـتم2. نشده است 

و ملل متحد تصويب گرديده، در منشور  امـضاء رئـيس نتيجه ضـرورتي بـه تـصويب پارلمـان

.جمهور ندارد

 سخنگوي مجمع عمومي سازمان ملل اعالم داشت كه دبير كـل سـازمان 2007 ژوئن11در

پي گيري1757قطعنامه وكر را اقداماتي را جهـت تاسـيس دادگـاه ويـژه لبنـان انجـام داده ده

س3.است و شوراي امنيت كه براساس مبناهائي سياسي حقوقي ازمان ملل به رغم مخالفت قوي

 
هر) 1990اصالحي( قانون اساسي لبنان52 براساس ماده.1 و موافقتنامـه براي اجرائي شدن امـضاء رئـيس جهمـور اي تائيـد

م. ضروري است  ميبرخي ازعاهدات مستلزم تصويب پارلمان نيز جمله، معاهداتي كه تعهدات مالي براي دولت لبنان بـه باشد،

.همراه دارند

در:ك.ن.2 در گزارش دبيركل :آدرس زير مورد تاسيس دادگاه كيفري لبنان
Addendum; UN Doc. S/2006/893/Add.1, 21 November 2006.  

و10همچنين نامه : فواد سينيوره نخست وزير لبنان خطاب به دبيركل سازمان ملـل متحدكـه توضـيح داد 2007مي14 آوريل

به خاطر امتناع رئيس مجلس لبنان از تشكيل جلسه پارلمان براي تصويب رسمي]مسير تشكيل دادگاهدر[بست ايجاد شده بن

و  دو اساسنامه دادگاه اكثريت پارلمان حمايت خود«،2007مي14مطابق با نامه. جانبه با سازمان ملل متحدمي باشد موافقتنامه

و  چنانچه تنهـا يـك جلـسه پارلمـان منعقـد آمادگي خود را جهت تصويب رسمي آن در پارلمان اعالم داشته، از دادگاه ويژه

و: نخست وزير نوشت به لحاظ مقاصد عملي،.شود  اميدي بـه هيچ مسير داخلي جهت تصويب موافقتنامه به پايان رسيده است

.وجود ندارد انعقاد جلسه پارلمان براي تصويب رسمي

بيـان سازمان ملل متحد خطاب به رئيس شوراي امنيت ضمن موافقت با نخست وزيـر 2007مي15نامه ديگري به تاريخ در

اوه است، هرچنـد حال حاضر با بن بست مواجه گرديد هاي داخلي براي تصويب موافقتنامه دادگاه ويژه در همه گزينه«داشت 

و مي اميدوار است ».دهد كه طرفين لبناني اين مسئله را بين خود براساس اجماع ملي حل نمايندترجيح
See Letter dated 15 May 2007 from the Secretary-General to the President of the Security-
Council, UN Doc. S/2007/281. 

درك بيانيه سخنگوي شورا.ن.3 كهدر. 2007ژوئن11، 1575خصوص اجراي قطعنامهي امنيت سازمان ملل متحد اين بيانيه

در) 2007(1575براساس بند سوم قطعنامه  صـورت صادر گرديده است شوراي امنيت از دبير كل درخواست كرده است كـه

و لزوم، هماهنگ با دولت لبنان، .زمان مقتضي صورت گيرددرتدابير الزم براي ايجاد دادگاه ويژه اقدامات
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و استوار از است به تشكيل دادگاه مبادرت كرده و با استفاده قدرت خـود رونـدهاي اختيارات

.)shehadi  and shurst,2007,p.1(قانون اساسي لبنان را هم ناديده گرفته استدر موجود

با حصول توافق ميان احزاب سياسي،.ش.ـه 1387سال ماه خرداد شايان ذكر است كه در

از لبنان تعيين گرديد رئيس جمهور  انتخـاب اعـالم داشـت كـه از تـشكيلو وي بالفاصله بعد

در.دادگاه ويژه حمايت خواهد كرد  مسير شروع بـه كـار دادگـاه برداشـته شـده بنابراين، موانع

ماه سال جاري ماموريـت آن تمديـدكه تا آذر پايان كار كميسيون تحقيق بعد از احتماالً. است

2.خواهد كرد خود را آغاز كار1شده است، دادگاه ويژه

 مباني حقوقي تاسيس دادگاه ويژه-مبحث نخست
كه در خستينن به ذهن متبادر تباطرا پرسشي شود اين اسـتمي با تاسيس دادگاه ويژه لبنان

س چنين دادگاهي را دارد يا خير؟ بـه عبـارت شوراي امنيت سازمان ملل صالحيت تاسيكه آيا 

و مي ديگر، داليل  باشد؟ توجيهات حقوقي براي تاسيس چنين دادگاهي چه

از:المللي دو روش وجود دارد هاي كيفري با ماهيت بين براي تشكيل دادگاه اصوالً  نخست،

.الملليهاي بينالمللي؛ دوم، از طريق سازمانطريق انعقاد يك معاهده بين

المللي، تاسيس آنهـا از طريـق انعقـاد الملل براي ايجاد نهادهاي بين روش سنتي حقوق بين

المللـي كـه سـند تاسـيس آن در نظير تشكيل ديـوان كيفـري بـين. المللي است يك معاهده بين 

و در سال  و. دولت رسـيد120 به امضاء 1998كنفرانس ديپلماتيك رم  ايـن روش وقـت گيـر

و ؛ 367ص.1373-74،؛ كريـستوفر 128ص. سادات ميداني، پيشين( باشدمي ايبي نيز دارامع طاقت فرسا است

المللـي بـه ايـن روش هـاي بـين لكن در مورد مشروعيت تاسيس دادگاه.)197،ص74-1373اريـك،

.ترديدي وجود ندارد

 المللـي از المللي بـراي محاكمـه جنايتكـاران بـين هاي كيفري بينروش دوم، تاسيس دادگاه

مي و طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه با فروپاشي نظام كمونيستي فـراهم شـدن باشد

اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت بـهبر اين شورا گيري شوراي امنيت، زمينه تصميم 

و تشكيل دادگاه  ودر. ده استكررواندا هاي اختصاصي يوگسالوي سابق  مورد مبـاني حقـوقي

ود دادگاه مشروعيت ايجا  ها از طريـق روش دوم اخـتالف نظرهـاي فراوانـي بـين متخصـصان

مي.1 در2009شود اين دادگاه از اول مارس سال يادآوري و ميالدي .آغاز به كار كرده است شهر الهه هلند تشكيل

از.2  نخـست وزيـر-بعد از ترور خانم بـي نظيربوتـو. هاي ويژه رو به افزايش است شوراي امنيت براي تاسيس دادگاه تقاضا

المللي در خواست كردنـد دادگـاهي مـشابه دادگـاه رسـيدگي بـه قامات حزب ملت آن كشور از جامعه بينم-سابق پاكستان

شوراي امنيت اين درخواست را رد كرد به اين دليـل. پرونده رفيق حريري تشكيل دهد تا مسببين اين حادثه را محاكمه نمايد 

و در قـضيه تـرور خـانم بوتـو. در حادثه دست داشته باشـد شود كه دولت ديگري كه شوراي امنيت تنها زماني وارد عمل مي 

.دولت ديگري نقش نداشته است
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شـوراي.)1381،124؛ نوع پرسـت، 1386،280؛ فيوضي،shehadi and shurst,2007,p.1 ( ها وجود دارددولت

درامنيت تشكيل دادگاه  و هاي اختصاصي را امنيـت مقام اجراي مسوليت خود براي حفظ صلح

ص( داندالمللي مي طرف كل جامعه بين دگي از المللي به نماين بين در.)6-125سادات ميـداني ،پيـشين،

در ضرورت ايجاد چنين دادگاه خصوص مـورد اختيـارات هائي ترديـدي وجـود نـدارد، لكـن

هـاي هنگـام تاسـيس دادگـاه.شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه جاي بحث وجود دارد 

وباساختصاصي يوگسالوي  به صالحيت شورا در بسياري از دولت روانداق  بـاره اين ها نسبت

ــد ــد نمودن ــار تردي UN(. اظه Doc s/25704,23 may 1993ــان،ص؛ ــداني، هم ــادات مي داســكو ). 127س

از-)Dusko Tadic(تـاديچ   نـسبت بـه1 ايـرادات فراوانـي-متهمان دادگاه يوگسالوي سـابق يكي

س مشروعيت تاسيس دادگاه بين سـادات( كـرد ابق توسط شوراي امنيـت مطـرح المللي يوگسالوي

به صالحيت شـوراي امنيـت جهـت تأسـيس.)132ميداني، پيشين،  به ترديدهاي مربوط براي پاسخ

به ابهامـات تـاديچ دادگاه چنين به پاسخ شعبه استيناف دادگاه يوگسالوي سابق هائي، بهتراست

.اشاره كرد

نخـست، اقـدام شـورا: اشـعار داشـت پاسـخ شعبه استيناف دادگـاه يوگـسالوي سـابق در

درتأسيس دادگاه به موجب فصل هفتم منشور صورت گرفته اسـت، دوم، اقـدامات منـدرج در 

 هـستند كـه بـه وضـوح سـاير)illustrative examples(هـاي تمثيلـي نمونهصرفاً منشور41ماده 

ك.سازنداقدامات را مستثني نمي مي كند اين است كه ماده تصريح ه شامل توسل بـه تنها چيزي

سوم، شوراي امنيت بـا تأسـيس يـك. بنابراين، نفي كننده تشكيل دادگاه نيستند. گرددزور نمي

المللي، متوسـل بـه يكـي از ابزارهـاي خـود بـراي ركن قضائي در قالب يك دادگاه كيفري بين 

و اعمال وظيفه اساسي در  بـه بـه عبـارت ديگـر،. المللي شده استامنيت بين زمينه حفظ صلح

و  كه موجب اعاده در عنوان اقدامي مي حفظ صلح بـا توجـه بـه. گـردد خاك يوگسالوي سابق

به عنـوان اقـداميكه دادگاه بين گيري كرد اين داليل شعبه استيناف نتيجه  به طور قانوني المللي

2.براساس فصل هفتم منشور تاسيس يافته است

و- تاديچ-پژوهشخواه.1 در سه سوال هاي اختصاصي به شرح زير مطـرح زمينه تشكيل دادگاه ابهام نسبت به صالحيت شورا

با آيا حقيقتاً:كرد ه تهديدي عليه صلح وجود داشته كه بتوان  فـتم، بـه عنـوان مبنـاي حقـوقي، تـشكيل دادگـاه استناد به فصل

است كه براي اعاده صلح مبادرت بـه آيا شوراي امنيت مجاز با فرض وجود اين چنين تهديدي،-2د؟كررا توجيه الملليبين

و41مـواد در حتاًانتخاب شورا محدود به مواردي است كه صرا يا اينكه صرفاً اقداماتي براساس صالحديد خود بنمايد، اتخاذ

در-3؟) به همين صورت40 ماده احتماالًو( درج گرديده است 42 بـه مـوارد مـذكور درحالت دوم، با توجه به عـدم اشـاره

مياختالف ماهيتي چگونه تشكيل يك دادگاه كيفري بينو آن مواد تشكيل دادگاه در  سـادات:ك.ر( باشـد؟ المللي قابل توجيه

).131،ص1384ميداني،

2. Prosecutor v .Dusko Tadic,case (IT-94-1), 2 October 1995, Para 27.  
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ا كه اين دادگاه براسـاس موافقتنامـه نكته جالب در مورد تأسيس دادگاه ويژه لبنان ين است

و  و بين دولت لبنان قطعنامـه شـوراي امنيـت از طـرف ديگـر، سازمان ملل متحد از يك طرف

در.تأسيس شده است  با اين حال، دادگاه. مسير اجراي موافقتنامه موانعي ايجاد شده است لكن

و  ه بر اساس قطعنامه، مـشروعيت الزم خوا ويژه لبنان خواه براساس موافقتنامه ايجاد شده باشد

كه شوراي امنيت حق دارد تا دادگـاه.باشدرا دارا مي هـاي كيفـري زيرا امروز مسلم شده است

كه حق تعقيب اشخاص را داشته باشندبين 1.المللي تأسيس كند

كه مي به جاي تشكيل دادگاه پيشنهادي را ،هاي اختصاصي توان مطرح ساخت اين است كه

و ست با اصالح اساسنامه ديوان كيفر بين بهترا كه تهديـد عليـه صـلح  امنيـت المللي مواردي را

مي بين به ديوان كيفري بيناز شوند،المللي تلقي بـا.المللـي ارجـاع شـوند سوي شوراي امنيت

به مواردي كـه صـرفاً  و توجه به مقررات فعلي اساسنامه، رسيدگي  امنيـت تهديـد عليـه صـلح

مي بين به ارتكاب يكـي مگر صالحيت ديوان خارج است،از شوندالمللي محسوب آنكه منجر

در از . صالحيت ديوان گردد جنايات

 قلمرو صالحيت دادگاه ويژه-مبحث دوم
 صالحيت موضوعي-الف

 خـستينن. بـه فـرد اسـت المللي منحصر جهات مختلف يك دادگاه بين دادگاه ويژه لبنان از

 دادگاه مبتني بر معاهده از طريق قطعنامه شوراي امنيت براساس فصل هفـتم باري است كه يك

به فرد. شودتاسيس مي ديگر دادگاه وابستگي كامل دادگـاه بـه جـرايم مـاهوي ويژگي منحصر

).Jurdi ,2007 1125(داخلي است

ن  المللي اسـت كـه صـالحيت خـود را منحـصراً دادگاه كيفري بين خستيندادگاه ويژه لبنان

مين به جرايم داخلي اعمال به فرد اين دادگاه است2.كندسبت  دادگاه3. اين يك ويژگي منحصر

 گذاري لبنان تاسيس شده است، با وجـود ايـن، هنـوز يـك دادگـاه كيفـري هرچند دادگاه ويژه از طريق روند معمول قانون.1

در.شودالمللي محسوب مي بين  استداللي را پذيرفت تا تعيين)Taylor( ده تيلور پرون شعبه تجديد نظر دادگاه ويژه سيرالئون

و و كند كه موافقتنامه بين سازمان ملل متحد دولت سـيرالئون سيرالئون در واقع يك توافق بين همه اعضاي سازمان ملل متحد

و مي دو باشد اه سـيرالئون را المللي است، برهمين اساس شعبه تجديد نظـر، دادگـ جانبه ترجمان صريح اراده جامعه بين توافق

:ك.ر. المللي تلقي كرده استيك دادگاه واقعاً بين
Decision on Immunity from Jurisdiction, Taylor (SCSL-2003-01-1), Appeal Chamber, 31 
May 2004. 
2. For further discussion of the Lebanese law aspects of the STL's subject-matter jurisdiction, 
see C. Sader, ‘A Lebanese Perspective on the Special Tribunal for Lebanon: Hopes and 
Disillusions’, and N.N. Jurdi,Op.Ci t. p.1125  

:ك.ر لبنان ويژه دادگاه اساسنامه هاينوآوري مورددر بيشتر مطالعه براي.3
Cecile .Aptel, Some Innovations in the Statute of the Special Tribunal for Lebanon, 

JICJ.p.1107 at al.     
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و هاي خود، تنها به مقررات قوانين كيفـري لبنـان در رسيدگي ويژه لبنان در  خـصوص تعقيـب

و موسـسات غيـر جرايم عليه تماميـت جـسماني، مجازات تروريسم، قوانين مربوط به جنايات

و  درخوددا قانوني در. قانون مجازات لبنان استناد خواهد كرد ري از اعالم جنايات  ايـن جـرايم

مـورددر314مـاده قانون مجازات لبنان درمورد جرايم عليـه امنيـت داخلـي،271و270مواد

مورد در 549و،547،548مواد موسسات غير قانوني،وهامورد سازماندر335 ماده،تروريسم

و مواد   بنـابراين، منبـع اصـلي1. انـد پيش بيني شده1958 ژانويه11 قانون6و4،2،5 قتل عمد

و .سپس قوانين كيفري لبنان ديوان اساسنامه آن است

در. قانون مجازات لبنان يك تعريف قديمي اما دقيـق از تروريـسم دارد  تعريـف تروريـسم

وقانون مجازات لبنان يك مسئله مهم را مطرح مي اي كند درآن اينكه آيا حقوق لبنـانن تعريف

و  مي با همه نقاط قوت به تحول تعريف مسلم تروريسم بين ضعف يـا المللي كمك كنـد تواند

اول، رويكـرد: المللي كردن تعريف تروريسم در حقوق لبنان به دو عامل بـستگي دارد بين. خير

و  و قضات در تصويب آئين دادرسي د مهم ادله دادگاه، رويـه قـضائيرتر از آن خالقيت آنـان

. دادگاه

 المللي اختـصاصي، دادگـاه ويـژه لبنـان صـالحيت كـامالً هاي بين مقايسه با ساير دادگاه در

و2براي مثال، دادگاه ويژه سيرالئون.محدود دارد به موجب قوانين داخلـي به جرايم  هم نسبت

به جنايات بين  يك نقش صالحيت موضوعي داخلي. المللي صالحيت رسيدگي دارد هم نسبت

به جنايات. خيلي محدودي در محاكمات سيرالئون دارد صالحيت دادگاه ويژه سيرالئون مربوط

 سـايرو پروتكـل الحـاقي دوم،و هـاي ژنـو مـشترك كنوانـسيون3نقـض مـاده عليه بشريت، 

مي هاي فاحش حقوق بشردوستانه بين نقض به نسبت4همچنين دادگاه عالي عراق.3باشدالمللي

و جرايم بين از.)1385،120حـدادي،( صـالحيت دارد5جرايم مندرج در قوانين داخلي عـراق المللي

 العـاده دادگـاه، شـعبه فـوق6هيات رسيدگي كننـده بـه جـرايم در تيمـور شـرقي طرف ديگر،

و،7كامبوج به جنايات نيز8هرزگوين شعبه جنايات جنگي در بوسني صالحيت خود را نسبت

ميينب .)milanovic,2007,1139( كنندالمللي اعمال

ودر.1 ر مورد تعريف جرايم مزبور :ك.عناصر آنان
Jurdi, Nidal Nabil. Op.Cit. p.1127. 
2. Special court for Sierra Leone(SCSL)  

 اساسنامه دادگاه ويژه سيرالئون5و3،2،4 مواد.3
4 . The Iraqi High Tribunal  

. اساسنامه دادگاه عالي عراق10 ماده.5
6. East Timorese Serious Crimes  Panels 
7. The extraordinary Chambers of the Courts of Cambodian  
8. war Crimes chamber in Bosnia and Herzegovina  
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كه عناصرجنايات عليه بشريت را مـي عده هرچند تـوان در قتـل نخـست وزيـر اي معتقدند

و   يا بعد2005 دسامبر12تا2004حمالت مرتبط با آن بين اول اكتبر سابق لبنان رفيق حريري

ب. آن يافت از .شريت در اساسنامه دادگاه نافرجام مانـد لكن، تالش براي گنجاندن جنايات عليه

رغم اينكه عناصر جنايات عليه بشريت در زمينه صالحيت دادگـاه قابـل تـشخيص اسـت، علي

jurdi ,2007,1126)(فشارهاي سياسي مانع از گسترش اعمال صـالحيت دادگـاه رسدبه نظر مي 

من البته،1.ويژه نسبت به جنايات عليه بشريت گرديده است  اين تصور درسـت نيـست،به نظر

 حادثه قتل نخست وزير سابق لبنان احـراز هاي جنايات عليه بشريت را در توان ويژگي زيرا نمي

. كرد

كه در به تاسيس دادگاه ويـژه، دبيركل سازمان ملل نيز اعالم كرد حمايـت مذاكرات مربوط

ويـسندگان حقـوقن2.كافي براي گنجاندن جنايات عليه بـشريت در اساسـنامه بـه عمـل نيامـد 

و اعتقـاد دارنـد كـه داننـد المللي آن را يك نقطه ضعف براي اساسـنامه دادگـاه مـي كيفري بين 

مي گنجاندن جنايات عليه بشريت در توانست بـه حـل مـسايلي كـه دادگـاه در اساسنامه دادگاه

وآينده با آنها روبرو خواهد شد نظير مصونيت سران دولت  ك ها از.ندساير مقامات ارشد كمك

را طرف ديگر، عدم گنجاندن جنايات عليه بشريت در به اساسنامه دادگاه ويژه، دادگاه از استناد

در وسيع از رويه قضائي بينايمجموعه و مورد المللي  جنايات عليه بشريت محروم كرده است

اه. هاي لبنان استناد نمايد تواند به رويه قضائي دادگاه دادگاه تنها مي  مـضاعفيميتـ اين مـسئله

درمي كه مي يابد چنانچه جرايمي ازآينده واقع .باشند حيث وخامت شديدتر شود

و متاسفانه اساسنامه دادگاه ويژه، حتـي بـه اسـناد بـين مـورد تعريـف اي در منطقـه المللـي

و  و تروريسم و جرايم تروريستي نظير كنوانسيون منع ماده يـك كنوانـسيون مجازات تروريسم

و مور عربي در  اي نكـرده اشاره،4كه لبنان نيز عضو آن است3) 1998(مجازات تروريسمد منع

. است

و پيش نويس اساسنامه دادگاه، فدراسيون حاضران در برخي اظهارنظربه بنا.1 همچنين آمريكا مايـل نبودنـد جنايـات روسيه

رب. اين اساسنامه گنجانده شود عليه بشريت در :ك.راي اطالع در موردحمايت روسيه براي مصونيت مقامات سوري
Raghida Dergham, ‘Talk of "Deals" between Washington, Damascus and Tehran’, Dar al-

ble online at availa,2006 November3,Hayat-11/OPED/opinion/com.daralhayat.english://http
html.story/4496cb6b49ea-0108-ed10-8a0c-b79adddc-20061103-Article/2006July 14visited (

2007).  
2. Report of the Secretary – general on the establishment of a special Tribunal for Lebanon, 
UN Doc. S/2006/893, 15 November 2006, P.25. 

.1998 آوريل22 ماده يك كنوانسيون عربي در مورد منع تروريسم.3

. اين كنوانسيون را تصويب كرده است1999مارس31دولت لبنان در تاريخ.4
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 صالحيت زماني-ب
به موجب ماده يك اساسنامه مشخص شده است مطابق مـاده يـك،. صالحيت اصلي ديوان

كه مسئول حمله  به اشخاصي صالحيت دارد  كـه منجـر بـه 2005 فوريه14دادگاه ويژه نسبت

و قتل نخست  قتـل يـا مجروحيـت عـده ديگـري شـده اسـت، وزير سابق لبنان رفيق حريـري

كـه تنهـا المللي، صـالحيت خيلـي محـدود اسـت اين صالحيت براي يك ديوان بين. باشندمي

به يك مقام سابق لبنان گرديده است  به رسيدگي به يك حمله منفرد ). پرونده حريـري(منحصر

كه قتل رابطه با كشوري مانند لبنا در ون جنايـات جنگـي هـاي سياسـي، حمـالت تروريـستي

كه قلمرو صالحيت دادگاه خيلي محدود  بـا. شـده اسـت بيشتري واقع شده است، جالب است

و اين حال،   بايد اشـاره كـرد كـه اهميـت نمـادين پرونـده رفيـق حريـري، پيامـدهاي سياسـي

را ژئوپولتيك آن از جمله ايجاد اختالف سياسي در 1. واجد اهميت كرده استلبنان، آن

كه حمالت ديگـري در لبنـان: كندماده يك همچنين تصريح مي چنانچه دادگاه نتيجه بگيرد

هر 2005 دسامبر12و 2004بين اول اكتبر  يعني سازمان ملل متحـد(تاريخ ديگري كه طرفين يا

مي) ودولت لبنان  و نماينـد، با رضايت شوراي امنيت تعيين اس اصـول براسـ واقـع شـده باشـد

و  واز عدالت كيفري مرتبط هستند  باشـند، 2005 فوريـه14شدت همانند حمله حيث ماهيت

به اشخاص مسئول اين حمالت نيز صالحيت خواهد داشت دادگـاهبه عبـارت ديگـر،. نسبت

كه ارتبـاطي بـين ايـن حمـالتمي اي ديگر صورتي وارد رسيدگي به پرونده ويژه تنها در  شود

.دوجود داشته باش

:ماده يك اساسنامه پيش بيني شده استدر. اساسنامه معيارهاي ارتباط را روشن كرده است

آن توانداين ارتباط مي قـصد. هـا نيـست از تركيب موارد زير بـه دسـت آيـد، امـا محـدود بـه

. ومرتكبان)Modus(ماهيت قربانيان مورد هدف، شيوه حمالت هدف حمالت،،)انگيزه(مجرمانه

و بين حمالت ارتكابي در اثبات رابطه در آينده كه به رفيق حريري  اساسـنامه1ماده حمله

به آن اشاره شده است، امـا،.اثبـات رابطـه امـري دشـوار اسـت. به عهده دادستان است دادگاه

و دادستان در  كميـسيون تحقيـق اسـتفاده اين رابطه بايـد از اطالعـات مقامـات قـضائي لبنـان

.) اساسنامه19ماده(كند

نخست، طـرفين،: نظر گرفته است اساسنامه دو شرط براي توسعه صالحيت دادگاه ويژه در

و  به نمايندگي دبير كل، بايد با گسترش صـالحيت دادگـاه يعني دولت لبنان سازمان ملل متحد

ابهام وجود» رضايت«مورددر. دهد» رضايت« دوم، شوراي امنيت بايد به اين امر.موافق باشند 

 
در.1 كه) 2007(1757قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و«اشاره كرد پيامـدهاي آن تهديـدي اين اعمـال تروريـستي

و  شور نتيجه مبنائي براي تصويب قطعنامه حاضر براساس فصل هفـتم منـ رود، در المللي به شمار مي امنيت بين نسبت به صلح

.ملل متحد فراهم آورده است
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و كه منظور از رضايت چيست، علي الخصوص، اينكه آيـا رضـايت مـستلزمآن دارد اين است

 بـا ايـن آسـتانه بـاالئي كـه بـراي رسـيدگي بـه هـر. تصويب يك قطعنامه رسمي است يا خير 

هـاي خيلـي بـه پرونـده پرونده رفيق حريري تعيين شده است، دادگاه احتماالًاز اي غير پرونده

. كندكمي رسيدگي مي

به جرايم آينده از بدعتر دهـد اساسنامه اجازه مـي. هاي اساسنامه دادگاه ويژه استسيدگي

كه بعد از  به حمالتي  صورت گرفته است نيز2005 دسامبر12دادگاه صالحيت خود را نسبت

مياًهمچنين تلويح. گسترش دهد در اشاره دارد حمالتي كه در آينده احتمال وقوع دارد توانـد

كميسيون تحقيق خواسته است قلمـرو صـالحيتبه عبارت ديگر،. گاه قرار گيرد صالحيت داد 

به  .اي كه صورت گرفته، گسترش دهد مورد حمله17دادگاه را نسبت

و-مبحث سوم  ساير كشورها رابطه دادگاه ويژه با مقامات قضائي لبنان
كـم را بـرايمحيدولت لبنـان يـك چـارچوبو سازمان ملل متحد درحالي كه موافقتنامه

مي  در)2007(1757كند، قطعنامه همكاري بين دادگاه ويژه ودولت لبنان فراهم  شـوراي امنيـت

نتيجـه دادگـاهدر. هاي ثالث براي همكاري با دادگاه ويژه ساكت اسـت خصوص وظيفه دولت

و  در ويژه با مشكالت خصوص جلب همكاري كشورها روبرو خواهد شـد كـه موانع فراواني

كشورها در زمينه همكاري با دادگاه ويژه بـه. انجام وظيفه دادگاه ويژه شود مانع از ممكن است 

مي  همكاري دولت لبنان با دادگاه ويـژه، همكـاري كـشورهاي ثالـث بـا: شوندسه دسته تقسيم

و .همكاري دولت سوريه با دادگاه ويژه دادگاه ويژه

 همكاري دولت لبنان با دادگاه ويژه-الف

 بـين2007 فوريـه7دولت لبنان با دادگاه ويژه بـه موجـب موافقتنامـه بين نحوه همكاري

و  1757براسـاس قطعنامـه.دولت جمهـوري لبنـان مـشخص شـده اسـت سازمان ملل متحد

 االجـرا شـده اسـت، الزم2007 ژوئـن10تـاريخدر شوراي امنيت، موافقتنامه مزبـور) 2007(

االجـرا دليـل الزم.ت لبنان مورد تصويب قرار نگرفتـه اسـت رغم اينكه تاكنون ازسوي دول علي

كه احتماالً  به موجب فصل هفـتم منـشور شدن موافقتنامه اين است  تعهدات ناشي از موافقتنامه

.)  (fassbender,2007,1091شودتلقي مي

و كه براي دادگاه ويژه سيرالئون پ مقررات موافقتنامه شبيه مقرراتي است يش دادگاه كامبوج

همـه مراحـل دارد كـه در موافقتنامه، دولـت لبنـان را موظـف مـي)1(15ماده. بيني شده است 

و دادرسي با همه ارگان  .وكيل مدافع همكاري نمايـد هاي دادگاه ويژه، علي الخصوص دادستان

ومي موافقتنامه مقرر طور،همين وكيـل مـدافع دارد كه دولت لبنان بايد امكان دسترسي دادستان
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ورا )2(15بــه موجــب مــاده.اســناد الزم بــراي تحقيقــات فــراهم آورد بــه امــاكن، اشــخاص

غيرموجه با هرگونه درخواست دادگاه ويـژه يـا موافقتنامه، دولت لبنان بايد بدون هرگونه تاخير

كه از شعب دادگاه صادر مي  و بنابراين،. شود، همكاري كند دستوري و يك تعهد عام  بدون قيد

به منظور همكاري با دادگاه ويژه وجـود دارد شرط براي دول 4از طـرف ديگـر، مـاده.ت لبنان

هـاي ملـي تقـدم دارد دادگاه در حدود صالحيت خود بر دادگـاه اساسنامه دادگاه ويژه مقرر مي

به شمار نمي. دارد ميدادگاه ويژه بخشي از نظام قضائي لبنان دررود، لكن، تمـام مراحـل تواند

به پرونـده رفيـق حريـري يـا پرونـده دادرسي از مراجع  كه درحال رسيدگي هـاي قضائي لبنان

به دادگاه ويژه واگذار مرتبط ديگر  به پرونده را ماده. نمايند هستند درخواست كند كه رسيدگي

مي)2(4 كه بيش از دو ماه نباشد، دادگاه ويژه از دادگاه دارد در اساسنامه مقرر هاي لبنـان مدتي

مي  و كنددرخواست هاي داخلي لبنان نتايج رسـيدگي دادگاه كه از صالحيت خود عدول نمايند

مي را در  به دادگاه ويژه ارسال اشـخاص«كنـد كـه همين مـاده اضـافه مـي.دارندصورت لزوم

شد بازداشت شده در به بازداشتگاه دادگاه ويژه منتقل خواهند 1.»رابطه با تحقيقات

در19ماده همر اساسنامه و ابطـه بـا  كميـسيون تحقيـق مـستقل كـاري بـين دادگـاه ويـژه

از اي كه در ادله: داردالمللي مقرر مي بين رابطه با بررسي دادگاه ويـژه، قبـل از تاسـيس دادگـاه،

آوري شـده اسـت، بـه جمـع...الملليسوي مقامات داخلي لبنان يا كميسيون مستقل تحقيق بين 

 آوري شـده را خـود معـين اه ويژه ميزان اعتبار داليل جمـع دادگ.دادگاه ويژه ارسال خواهد شد 

و. كندمي و برخي تعيين اين نوع رابطه بين دادگاه كميسيون را يـك نـوع مقامات قضائي لبنان

مي  هاي قبلي اين روابط را روشن با وجود اين، اساسنامه.(Cecile,2007,1107)دانندآوري جالب

. نكرده بودند

ودرشايان ذكر است كه و دو سال گذشته، همكاري گسترده  سازمان يافته بين دولت لبنان

در. المللي وجود داشته است كميسيون تحقيق مستقل بين هـاي گذشـته هـشت سـال كميسيون

كه در آنها سطح خوب همكاري دولت لبنان با دادگاه2گزارش  تقديم شوراي امنيت كرده است

. ويژه مشهود است

و چهار نفراز مقامات عالي رتبه سرويس.1 و دستگير شده2005 اوت30اطالعاتي لبنان در تاريخ هاي امنيتي از آن زمـان انـد

مي تاكنون از .برندسوي مراجع قضائي لبنان در رابطه با تحقيقات پرونده حريري در بازداشت به سر
2. See UN Docs S/2005/662 (First Report), S/2005/775 (Second Report), S/2006/161 (Third 
Report), S/2006/375 (Fourth Report), S/2006/760 (Fifth Report), S/2006/962 (Sixth Report), 
S/2007/150 (Seventh Report) and S/2007/424 (Eighth Report). The Commission prepared its 
first two reports under Commissioner Detlev  Mehlis. Afterwards , Serge  Brammertz  became 
the Commissioner 
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 اي ثالث با دادگاه ويژهه همكاري دولت-ب
و دانيم براسـاس اساسـنامه ديـوان گونه كه مي همان  روانـدا، همـه هـاي يوگـسالوي سـابق

به همكاري با اين ديوان دولت و ها ملزم تعقيب اشـخاص مـتهم بـه جـرايم ها در انجام تحقيق

مي ارتكابي در صالحيت اين ديوان  در.باشندها مي ها وضع تف مورد ساير ديوان اما كند كـه اوت

و به طور جداگانه مورد تجزيه 1.تحليل قرار گيرد بايد

به همكاري با دادگاه ويژهميسئوالي كه مطرح شود اين است كه آيا كشورهاي ثالث ملزم

چه ميزان؟ كه ملزم باشند تا  هستند يا خير، در صورتي

 ملل متحد پذيرفته شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور)2007(1757با اينكه قطعنامه

و و شده، در متن اساسنامه اي بـه هـيچ اشـاره سـازمان ملـل متحـد، موافقتنامه بين دولت لبنان

بنـابراين، چنانچـه تحقيقـاتي. الزامات كشورهاي ثالث براي همكاري با دادگاه ويژه نشده است 

خ  هرچنـد دبيركـل.يرخارج از كشور لبنان الزم باشد آيا دادگاه نسبت به آنها هم تفوق دارد يا

هـا را ملـزم بـهكه شوراي امنيت، همه دولـت2گزارش خود پيشنهاد كرد سازمان ملل متحد در 

تـوان بنـابراين، مـي. اين مسئله با سكوت عبوركرده است كنار همكاري نمايد، قطعنامه شورا از 

به همكاري با دادگاه ويژه نيستند   اينكـه علـي الخـصوص.تصور كرد كه كشورهاي ثالث ملزم

 مـضافاً. صالحيت هـيچ تفـوقي نـدارد نظر هاي كشورهاي ثالث از دادگاه ويژه نسبت به دادگاه

در ها در اينكه، اين دولت كه و رابطه با جرايمي خصوص آنهـادر صالحيت دادگاه ويژه است

. دارند)concurrection jurisdiction( صالحيت موازي تقاضاي همكاري شده است،

نخست، چنانچه تاسيس دادگاه ويژه: توان تصور كرد فوق دو فرض را مي براي حل مشكل

 كـشورهاي عـضو تمامينتيجه را براساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بدانيم، در 

در سازمان ملل متحد و وظيفه دارند كه تعقيب جرايم بـا دادگـاه ويـژه همكـاري زمينه تحقيق

در.نمايد شعبه تجديـد نظـرو رابطه با دادگاه ويژه سيرالئون پيش آمد، كما اينكه همين مشكل

 دادگاه ويژه سيرالئون راي دادكـه براسـاس فـصل هفـتم كليـه كـشورها موظـف بـه همكـاري 

.باشندمي

و چنانچه مبناي تاسيس دادگاه ويژه را صرفاً دوم، دولـت موافقتنامه بين سازمان ملل متحد

هـاي پيـشين هاي ثالث به موجب قطعنامـه مواردي كه دولت جز در صورت اين لبنان بدانيم، در 

زمينـه مبـارزه بـا جـرايم المللـي مكلـف بـه همكـاري در هاي بين شوراي امنيت يا كنوانسيون 

 
در.1 وها با دادگاهمورد همكاري دولت براي تحليل بيشتر رهاي بينديوان ها :ك.المللي

G. Sluiter, ‘Legal Assistance to Internationalized Courts and Tribunals’, in Romano ,A. 
Nollkaemper and J.K. Kleffner (eds), Internationalized Criminal Courts (Oxford: OUP, 2004) 
, 379. 
2. Report of the Secretary-General on the establishment of a special tribunal for Lebanon, UN 
Doc. S/2006/893, 15 November 2006, at 53: 
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كه در ساير موارد راه1تروريستي هستند، حل اين است كه شوراي امنيت از آنها درخواست كند

.)Cecile ( 2007,1109, با دادگاه ويژه همكاري نمايند

و به همكاري با دادگاه نكردهقطعنامه هيچكدام ساير دولت اساسنامه .اندها را ملزم

 همكاري دولت سوريه با دادگاه ويژه-ج
يكي از مظنونان شركت درحمالت متعدد تروريستي در كشور لبنان، دولت فعلي كه ازآنجا

مي  مـو باشدسوريه ورد تحقيـق اعـضاء كميـسيون تحقيـق تاكنون حتي رئيس اين دولـت نيـز

يوضعيت همكاري اين كشور با دادگاه ويـژه داراي اهميتـ المللي قرار گرفته است، مستقل بين 

. بيشتر است

اين شـورا بـا تـصويب المللي به شوراي امنيت،بعد از گزارش كميسيون تحقيق مستقل بين

گـزارش يلي كـه در از مقامـات سـوري خواسـت تـا درخـصوص مـسا) 2005(1636قطعنامه 

اين قطعنامه شورا سه تعهد جداگانـه بـهدر.اند، همكاري نمايد كميسيون حل نشده باقي مانده 

 بـر تعهـدات سـوريه بـه موجـب مجـدداً)2005(1644در قطعنامه شورا.سوريه تحميل كرد 

هاي ششم به بعد كميسيون تحقيـق نـسبت بـه همكـاري گزارشدر. تاكيد كرد1636قطعنامه

شـوراي)2007(1757لكـن، متاسـفانه در قطعنامـه. لت سوريه نيز ابراز رضايت شده است دو

.اي نشده است همكاري دولت سوريه با دادگاه ويژه هيچ اشارهخصوص امنيت در

و كه با دادگاه ويژه همكـاري نمايـد بنابراين، بسته به اراده  يـا خواست دولت سوريه است

كه در وآن خير م گونه آنان قصد همكاري با دادگاه ويـژه آمده است، قامات سوري نيز اظهارات

، مانند همه كشورهاي ديگر، سوريه نيز بايد الزامات خـود ناشـي از قطعنامـه نهايتا2ً. را ندارند 

و. رابطه بـا جـرايم تروريـستي را انجـام دهـد شوراي امنيت در  مـصادره بـراي مثـال، ضـبط

.هاهاي تروريستدارائي

و در در نتيجه، چگونگي .پرده ابهام قرار دارد ميزان همكاري دولت سوريه با دادگاه ويژه

1. Filippe Di Marcello, Terrorist Crimes and International Co-Operation: Criminal Remarks 
on the definition and Inclusion of Terrorism in the Category of international Crimes. EJIL. 
Volume 19, Number 3, 2008. 
2. ‘Syria won't recognize UN Tribunal on assassination’, Associated Press, 10 May 2007; 
‘Hezbollah condemns Hariri court’, BBC News, 31 May 2007; B. Pisik, ‘U.N. to set up 
Lebanon tribunal’, The Washington Times, 31 May 2007; N. Blanford, ‘Hariri tribunal 
divides Lebanese’, Times Online, 1 June 2007; ‘Lebanon tribunal will officially come into 
force on Sunday’, Ya Libnan, 9 June 2007. 
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 هاي اساسنامه نوآوري-مبحث چهارم
و به اساسـنامه اساسنامه دادگاه ويژه لبنان، چندين نوآوري هـاي قبـل از خـود ابتكار نسبت

از دارد  بـه طـوري1.ساخته اسـت تلط متمايز المللي يا مخ هاي بين دادگاه سايركه اين دادگاه را

وكه تشكيل اين دادگاه را در بي ماهيت ميروش هـاي ترين نـوآورييكي از مهم2. دانندسابقه

المللـي غيرمعمـول اسـت كـه براي يك دادگاه بين. دادگاه مزبور صالحيت محدود دادگاه است 

به يك پرونده يا حادثه  مدر(خاص باشد اي صالحيت آن محدود  به تفصيل بحث ورد قبالً اين

و از شده است به آن نمي ما بيش ). پردازيماين

هـاي يـك طـرف، بـا انتخـاب پرونـدهاز. داراي اختيارات محدود است دادستان دادگاه نيز

و  كه در اساسنامه آمده است، استراتژي تعقيب ديوان تـا احتمالي حـدودي از قبـل ارتباط الزم

دادر. تعيين شده است  را دستان حق گزينش پرونده نتيجه، المللـي هـاي بـين همانند دادستان ها

از طرف ديگر،از.ديگر ندارد  از دادستان دادگاه ويژه بايد سـوي مقامـات تحقيقـات قبلـي كـه

و .كميسيون تحقيق انجام شده، استفاده كند قضائي لبنان

دريكي از كه اين اسـت كـه است،اساسنامه دادگاه ويژه لبنان پيش بيني شده مسايل جالب

به جناياتي مـي  كه اساسنامه، قوانين داخلي لبنان را منبع منحصر به فرد رسيدگي دانـد در حالي

عين حال، نسبت بـه جـرايم داخلـي، اشـكالدركه دادگاه ويژه نسبت به آنها صالحيت دارد، 

 Joint  Criminal(المللي، يعني برنامـه مجرمانـه مـشترك منحصربه فردي از مسوليت كيفري بين

enterprise(مسوليت فرماندهيو )Command Responsibility(ايـن مـسئله بـا. كنـد را اعمال مي

باشـد، مغـاير المللـي مـي اصل قانوني بودن جرايم كه يك اصل بنيادي حقوق بشردوستانه بـين 

مي. است كند كـه بـه موجـب حقـوق كيفـري لبنـان مـسول زيرا اساسنامه اشخاصي را محكوم

.)Milanovic,2007,1125(شوند اخته نميشن

هاي رايج عالوه بر شيوه» مسئوليت كيفري فردي«اساسنامه دادگاه ويژه تحت عنوان3ماده

به اجراي دو همه نظام مسئوليت در   المللـي در شكل عمده مسئوليت كيفـري بـين هاي حقوقي،

و يعني هدف مجرم لبنان اشاره كرده است؛ خصوص حمالت ارتكابي در مـسوليت انه مشترك

و هــر3. كيفــري فرمانــدهي  مــسئوليت فرمانــدهي دو ايــن مفــاهيم، برنامــه مجرمانــه مــشترك

كه منحصراً دكترين ميبه جرايم بين هائي هستند  گفتـه گونه كـه قـبالً همان. باشندالمللي مربوط

آن، درمجلـه هـاي ارائـه شـده در سمپوزيومي برگزار شده است كه مقالـه هاي مختلف دادگاه ويژه لبنان، خصوص جنبهدر.1

. به چاپ رسيده است5 شماره 2008المللي سال عدالت كيفري بين

دربين گزارش موسسه معتبر:ك.ر.2 :آدرس زير المللي چتم هاوس انگليس
3. A.M. Danner and J.S. Martinez, ‘Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command 
Responsibility, and the Development of International Criminal Law’, 93 California Law 
Review (2005) 75, at 109. 
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مي شد، بـه عنـوان جنايـات عليـه تواننـد به اعتقاد برخي نويسندگان، حمالت تروريستي لبنان

 احتمـال اينكـه1گزارش خود،در مشاور حقوقي سازمان ملل متحد نيز. بشريت شناخته شوند 

را وارد دانسته بود، لكن اين پيـشنهاد اين حمالت به عنوان جنايات عليه بشريت شناخته شوند

. مورد قبول اعضاء قرار نگرفت

كننـد كـه دادسـتان دادگـاه مـي گان پيشنهادبراي برون رفت از اين پارادكس، برخي نويسند

را هيچ ويژه، مسوليت المللي علي الخصوص،به موجب اشكال محض مسوليت كيفري بين كس

و  حقـوق كيفري فرماندهي متهم ننمايد، مگر آنكه متهم در دادگاه ويژه، يك عضو نظامي باشد

ز  يردسـتان ارتكـاب يافتـه نظامي لبنان مسوليت فرماندهي را براي جرايم عـادي كـه از سـوي

صورت، مغاير با اصل قانوني بـودن جـرايم خواهـد غير اين است،به رسميت شناخته باشد، در 

.)(Milanovic, 2007, 1139بود 

كه در به آن اشاره نشده است، مسأله ديگري سكوت اساسنامهو اساسنامه دادگاه ويژه لبنان

 عـدم اشـاره بـه المللـي را برانگيختـه اسـت، تعجب نويسندگان حقوق كيفري بين بارهاين در

كه در اساسنامه بي و هـاي كيفـري بـين هاي دادگاهاثر بودن سمت رسمي اشخاص است  المللـي

المللـي اصل اساسي حقوق كيفري بين.اند، پيش بيني شده است مختلط كه تاكنون تشكيل شده

به عنوان يك مقام مـسول اين است كه، سمت رسمي فرد به عنوان رئيس دولت يا حكو  مت يا

2.دولتي، موجب معافيت ازمسوليت كيفري يا تخفيف مجازات نخواهد شد

و اين اصل از زمان منشور نورنبرگ تاكنون در تمامي اسناد بين هـاي اساسنامه دادگاه المللي

از6 با اينكه ماده3.المللي آمده است كيفري بين  و اساسنامه دادگاه ويـژه عفـو را مـانع  تعقيـب

و داند، اساسنامه در محاكمه نمي شخصي اشـخاص خصوص مصونيت يا عدم مصونيت شغلي

در راي مربوط بـه پرونـده)ICJ(المللي دادگستريديوان بين. مقرراتي را پيش بيني نكرده است

Yerodia  
ابـ. المللي مورد تاكيد قـرار داده اسـت هاي كيفري بيندادگاه اجراي اين اصل را در4

كه قواعـد مربـوط بـه مـصونيت يـا مـسوليت حال، ديوان بين اين المللي دادگستري تاكيد كرد

 هـاي كيفـري كيفري اشخاص يـك جايگـاه قـانوني دارد كـه در اسـناد رسـمي موجـد ديـوان 

ميبين .شودالمللي گنجانده

1. Report of the Secretary –General on the establishment of a special Tribunal for Lebanon, 
UN Doc. s/2006/893, 15 November 2006, pp. 23-25.  

. حـسين مكـان، جنـت آقـائي:رك هـا دولـت رتبـه عالي مقاماتو سران مصونيت عدم اصل مورددر تفصيلي بحث براي.2

وكيفري مسوليت( قدرت محاكمه .فصل چهارم. 1386. انتشارات گنج دانش). زيردستان آنان مقامات مافوق

 اساسنامه ديوان رواندا، مـاده6 اساسنامه ديوان يوگسالوي سابق، ماده7 منشور توكيو، ماده6 منشور نورنبرگ، ماده7 ماده.3

.المللي اساسنامه ديوان كيفري بين27

4. Judgment in the Case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic 
Republic of the Congo v. Belgium) (Yerodia case), ICJ Reports 11 (2002). 
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باعدم ذكر يكي از اصول بنيادي عدالت كيفري بين يـد عمـدي تلقـي المللي در اساسنامه را

به كارگيري قواعد مربوط بـه عـدم مـصونيت مقامـات دولتـي، معمـوالً   بـه جـرايم كرد، زيرا،

محدود است؛ يعني نسل كشي، جنايات عليه بـشريت)Strico sensu(المللي به معناي خاصبين

برو. جنايات جنگيو كه صالحيت آن مبتني قوانين كيفـري بنابراين، اين اصل در دادگاه ويژه

و . شودجرايم حقوق داخلي است، اجرا نمي لبنان

بي اثر به عدم ذكر اصل و با توجه به خاطر صـالحيت دادگـاه بودن سمت رسمي همچنين

ميالمللي نميكه شامل جرايم اصلي بين ويژه، توانـد مقامـات شود، بنابراين، عدم ذكر اين اصل

در دولتي را از  م محاكمه و دادگاه ويژه نتيجـه محـدوديت بيـشتري را بـه ديـواندر عاف كنـد

.تحميل نمايد

هاي كيفري اساسنامه دادگاه اساسنامه دادگاه ويژه تحت تاثير زمينه آئين دادرسي كيفري، در

و بين مي المللي اساسنامه دادگاه ويـژه سـه تاسـيس مهـم حقـوقيدر.باشدمختلط قبل از خود

كه برخي نويسندگا  و ايجاد شده است نـوآوري در اساسـنامه دادگـاهن آنها را نـوعي خالقيـت

،)Pre-Trial judge( براي مثال، پـيش بينـي قاضـي مقـدماتي.)(Cécile,2007,1109كنند تلقي مي

و مـشاركت) The role of  Pre-Trial Judge in the Proceedings(نقش قاضي در انجام محاكمـات

The participation of Victims in the Proceedings(.1(مراحل دادرسي قربانيان جرم در

و بر اساسنامه دادگاه ويژه بيشتر سعي كرده است نقش قضات هـا را رسـيدگي نظارت آنان

 ژرمنـي بـوده-خصوصيات نظام كيفري رومـي تحت تاثير بيشتر،اين جهتازو2تقويت كند 

ميو3است ال وحقوق نوشتنشان دردهد كه آئين دادرسي كامن . آن لحاظ شده استه

و در اساسنامه ديوان كيفري بين و المللـي بـراي يوگـسالوي سـابق آئـين دادرسـي روانـدا

در. مربوط، قاضي مقدماتي پيش بيني نشده بود  عمـل پـيش آمـد لكن با توجه مـشكالتي كـه

و  و قضات آئين دادرسي و ادله را اصالح كردند وط مقـررات مربـ قاضي مقدماتي را پيش بيني

قـضات ). آئـين دادرسـي وادلـه مكرر73و65مواد(هاي مقدماتي را تصويب كردندبه رسيدگي 

و ديوان رواندا نيز  قاضـي« را تحت عنـوان65ماده آئين دادرسي ديوان مزبور را اصالح كردند

.اندپيش بيني كرده» مقدماتي

تق اساسنامه رم نيز در .ويت شده استشعبه مقدماتي پيش بيني وايده قاضي مقدماتي

مي.1 دربه نظر .هيچ كدام از موارد فوق مبتكر يك نوآوري نبوده است رسد اساسنامه دادگاه ويژه

به21ماده.2 و چنانچـه منـافع اساسنامه  شعبه مقدماتي اختيار داده است داليل شهود را به صـورت شـفاهي دريافـت نمايـد،

.عدالت اقتضاء نمايد آنها را به صورت كتبي اجازه دهد

در 1943-1918 كشور لبنان از سال.3 و و تحت قيمومت فرانسه بوده است مـسايل اين مدت نظام حقوقي فرانـسه، قـوانين

ك . را به طور اساسي تحت تاثير قرار داده است شورقضائي اين
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 كه يك قاضي مقـدماتي اساسنامه دادگاه ويژه لبنان،) الف)(1(8طور، ماده همين1).57ماده(

المللـي ديدگاه فوق در نظام آئين دادرسي كيفري بيناز المللي را پيش بيني كرده است متاثر بين

امه دادگاه معين شده است كـه عبارتنـد از؛ اساسن18وظيفه قاضي مقدماتي در ماده. بوده است 

و تاييد كيفرخواست،  به دادستان جهت انجام تحقيقـات انجـام محاكمـه صدور دستورات الزم

و از سريع و منصفانه، .انتقال آنان جمله حكم جلب اشخاص

اساسنامه دادگاه ويژه، شبيه نقش قاضي مقدماتي در ديوان كيفـري نقش قاضي مقدماتي در

از. مللي استالبين در دليل پيش بيني قاضي مقدماتي هـا، واز روند رسـيدگي يك طرف تسريع

المللـي بـدون نظـارت قـضات هـاي بـين طرف ديگر، جلوگيري از اقدامات خودسرانه دادستان 

.عنوان شده است

كه اميـد اسـت كه برخي ابهامات درخصوص نقش قاضي مقدماتي وجود دارد ناگفته نماند

به خود قضات واگذار شده است با تصويب آئين  مـاده( دادرسي وادله كه وضع مقررات مربوط

.، رفع گردد) اساسنامه28

در-سنت رومياز ها كه متاثررسيدگي مشاركت قربانيان جرم در  محاكمات كيفري ژرمني
حقـوق« اساسنامه، تحت عنوان17ماده. اساسنامه دادگاه ويژه پيش بيني شده است باشد، در مي

مي» انيان جرم قرب و يا از طريـق نماينـدگان قـانوني خـود ديـدگاه دهد شخصاًبه آنان اجازه  هـا

به جبران خسارت قربانيان جرم نيز. نظراتشان را به اطالع دادگاه برسانند اشـاره كـرده اساسنامه

در).25ماده( است اين موارد تـا حـدود زيـادي شـبيه مقـررات مقررات اساسنامه دادگاه ويژه

در المللي است، سنامه ديوان كيفري بين اسا از لكن قربانيـان جـرم وشـهود خـصوص حمايـت

.مقرراتي پيش بيني نكرده است

يكي از به عنوان اساسنامه، تاسـيس حقـوقي هاي دادگاه ويژه در ارگان پيش بيني اداره دفاع

ميتازه به نظر 2.رسداي

كه در تنها مسئله به ساير اساسنامه دادگاه ويژه لبنان، اي هـا نـشان اساسنامه تفاوتي را نسبت

ن. است) trials in absentia(دهد اجازه انجام محاكمه غيابيمي است كه اساسنامه بارخستينبراي

مي المللي،يك دادگاه بين  برخـي نويـسندگان آن را يـكو سازدامكان محاكمه غيابي را فراهم

 .   (Gaeta , 2007, 1167; Cecile, 2007, 1108)دانندنوآوري مهم دراساسنامه دادگاه مي

1. Arts. 57 and 58 of the ICC statute. 
در» اداره دفاع«تاسيس.2 را7ماده كه دبير كـل. توان يك نوآوري جديد اساسنامه دانستمي اساسنامه دادگاه ويژه آمده است

ا   رعايـت اصـل تـساويه منظـوربـ ايجاد اين دفترشاره كرد كه سازمان ملل متحد در گزارش خود هنگام تاسيس دادگاه ويژه

ميسالح UN:رك(. رسدها مهم به نظر Doc. S/2006/893, ( Rule 45 SCSL RPE. 
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بجـز(المللـي هاي كيفري بـين هاي دادگاه ويژه لبنان كه آن را از ساير دادگاه يكي از ويژگي

مي) نورنبرگ در سازدمتفاوت كه اساسنامه دادگاه ويژه رسـيدگي غيـابي پـيش بينـي اين است

انـد، حـق سوي شوراي امنيت تاسيس شده از هاي موقت كه قبالً اساسنامه ديواندر. شده است 

در اساسنامه ديوان كيفري بين1.محاكمه غيابي متهمان پيش بيني نشده است  632ماده المللي نيز

.به حق محاكمه حضوري متهم اشاره كرده است

،3المللـي نـورنبرگ منشورديوان نظـامي بـين12همانند ماده اساسنامه دادگاه ويژه،22ماده

مي محاكمه غياب با22ماده. دهدي متهم را اجازه را اساسنامه تصريح به انجام محاكمه غيـابي آن

 انصراف خود را از حق حضور اعـالم كتباًو متهم صريحاً)1: درسه مورد پيش بيني كرده است 

از)2 دارد، متهم فراري باشد)3 سوي مقامات دولت مورد نظر تحويل دادگاه نشده باشد، متهم

به نحو  وو ديگري يافت نشود يا او همه اقدامات الزم براي احـضار اتهامـاتاز مطلـع كـردن

مي22ماده. صورت گرفته باشد  كه براي برگزاري محاكمه غيـابي، دادگـاه همچنين تصريح كند

كه  از)1 بايد اطمينان حاصل نمايد به متهم ابالغ شده يـا اينكـه در كيفرخواست  طريـق اعـالم

ب مطبوعات يا و ارسال مـتهم يـك وكيـل)2ه دولت محل اقامت يا متبوع او اعالم شده باشـد،

.مدافع انتخابي منصوب كرده باشد

مي22، ماده نهايتاً را پيش بيني كه در صورت محكوميت، مـتهم حـق محاكمـه مجـدد كند

كه متهم غايب وكيل مـدافع انتخـابي معرفـي نكنـد،. دارد حق محاكمه مجدد در صورتي است

. متهم راي صادره غيابي را بپذيردمگر آنكه

از پيش بيني محاكمه غيابي به نوعي دور ديدگاهي اسـت كـه دبيركـل سـازمان ملـل شدن

و  و متحد سـپس هنگـام مشاور حقوقي وي هنگام تدوين اساسنامه ديـوان يوگـسالوي سـابق

در. دانستندتاسيس ديوان رم محاكمه غيابي را مجاز نمي  ان مذاكراتزم مسأله محاكمات غيابي

و  هنگـام تاسـيس.اساسنامه رم يك موضوع مورد اختالف بوده اسـت ديوان يوگسالوي سابق

المللـي ديوان كيفـري بـيندر«:ديوان يوگسالوي سابق، دبيركل سازمان ملل متحد تصريح كرد 

شد بدون حضور ».فيزيكي متهم، محاكمه شروع نخواهد

اند تنها در دادگاه ويژه سيرالئون محاكمه غيابي تحـت شـرايط هاي مختلط كه از سوي شوراي امنيت تشكيل شده در دادگاه.1

 همانند دادگاه ويژه يوگسالوي سابق وروانـدا حـق هرچند اساسنامه دادگاه ويژه سيرالئون. خيلي محدود پيش بيني شده است 

 آئين دادرسي وادله محاكمه غيابي را پيش بيني كـرده60لكن ماده متهم براي محاكمه حضوري را مورد تاكيد قرار داده است،

.است

مي63 ماده.2 .با حضور متهم صورت گيرد محاكمه بايد:دارد اساسنامه ديوان مقرر

ب.3 دريش براي مطالعه و تر در به طور مورد اين ماده رهاي كيفري بيندادگاه كلي محاكمات غيابي :ك.المللي
A. Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), 400–405.  
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المللـي، مغـايرت هـاي كيفـري بـينمه دادگاه اساسنا علت عدم پيش بيني محاكمه غيابي در

مي ميثاق بين14برگزاري محاكمه غيابي با ماده  مي. باشدالمللي حق: داردماده مزبور مقرر متهم

.دارد حضوري محاكمه شود

و دبيركـل نيـز ظاهراً پيش بيني محاكمه غيابي به اصرار از هيأت لبناني صورت گرفته است

در. است اين پيشنهاد حمايت كرده آئـين دادرسـي كيفـري لبنـان نيـز علـي الخـصوص اينكـه

در. محاكمه غيابي شناسائي شده است  در هرچند صورت محاكمه غيابي متهم، تـضمينات الزم

به اختيارات وسيع دادگاه ويژه لبنـان اين با وجود.نظر گرفته شده است  ، انتقادات زيادي نسبت

مي براي محاكمه غيابي صورت گرفته است زير تواند يك ابزار سياسي قدرتمند دريكا اين امر

المللـي آن را مـورد انتقـاد نويسندگان حقوق كيفري بين. تاريخي باشد از نظر پذيرزمينه آسيب 

وقرار داده .),Gaeta 2007, 1165(دانند را رضايتبخش نمي22متن ماده اند

 گيرينتيجه
به عرف بين مسلم شده است كه شوراي امنيـت حـق دارد تـا المللي موجود، امروزبا توجه

كه حق تعقيب اشخاص را داشته باشند هاي كيفري بين دادگاه دادگـاه ويـژه. المللي تاسيس كند

ويلبنان فصل  دادگـاه ويـژه. المللـي گـشوده اسـت جامعه بين نيز جديد در برابر شوراي امنيت

در لبنان تاثير  در به سزائي به نظر مـي. سطح جهان دارد تقويت اجراي عدالت كيفري رسـد اما،

به جاي تاسيس دادگاه  و بهتر است و وضعيت موقت، هاي موردي  هائي كه تهديـد عليـه صـلح

مي امنيت بين به شمار و المللي آن روند كنـد، مـي ها را احرازشوراي امنيت براساس فصل هفتم

به ديوان كيفري بين  و المللي ارسـال شـوند با ارجاع از سوي شورا تحمـل تـا از اتـالف وقـت

همانند تـصميمي كـه. هاي موقت است، جلوگيري شود هاي سنگين كه در تشكيل دادگاه هزينه

در از سوي شورا در  به ديوان كيفري بين خصوص ارجاع وضعيت جاري المللـي دارفور سودان

و  و صورت گرفت  از طـرف ديگـر،. گـردد ديـوان محـسوب مـي يك موفقيت مهم براي شورا

 تفاوت بين نظام حقوقي ملي كشور متبوع متهم يا متهمان با اساسنامه- يا بهتر بگوئيم-ارضتع

ميدادگاه به يك چالش بينهائي كه تشكيل .گرددالمللي تبديل نميشود،

و مأخذمنابع
 فارسي-الف
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